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Nasdaq Riga
Garantiju fonda izveidošanas un izmantošanas noteikumi
1. Vispārējie noteikumi
1.1.Nasdaq Riga, AS (turpmāk – Birža) „Garantiju fonda izveidošanas un
izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz
Finanšu instrumentu tirgus likuma 28.panta piektās daļas 6. 1 punktu un nosaka
kārtību, kādā tiek izveidots Garantiju fonds un izmantoti tajā esošie finanšu
līdzekļi.
1.2. Garantiju fonds tiek izveidots, lai Noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošinātu tirgū
noslēgto finanšu instrumentu (turpmāk arī vērtspapīri) darījumu izpildi.
1.3. Noteikumu izpratnē ar terminu „Baltijas biržas“ saprot Nasdaq Riga, Nasdaq
Tallinn un Nasdaq Vilnius (katra atsevišķi turpmāk arī kā „Baltijas birža“).
1.4. Noteikumu izpratnē ar terminu „Izcelsmes valsts birža“ saprot: ja ieguldījumu
brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir reģistrēta kādā no Baltijas valstīm
(Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas Republikā), Izcelsmes valsts birža ir tās valsts
Baltijas birža, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir reģistrēta.
Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde nav reģistrēta kādā no Baltijas
valstīm - tā Baltijas birža, kurai pirmajai Biedrs ir iesniedzis iesniegumu Biedra
statusa iegūšanai.
1.5. Noteikumi regulē:
1.5.1. Garantiju fonda izveidošanas un pārvaldīšanas kārtību;
1.5.2. Garantiju fondā veikto Biedra iemaksu apmēra aprēķināšanas un iemaksas
kārtību;
1.5.3. Garantiju fonda līdzekļu izmantošanas kārtību;
1.5.4. Biedra atbildību, ja Biedrs nepilda finansiālos pienākumus pret Garantiju fondu;
1.5.5. Garantiju fonda atjaunošanas kārtību.
1.6. Lai atvieglotu dalību Baltijas biržu garantiju fondos tiem Biedriem, kuri biedra
statusu ir ieguvuši vismaz divās Baltijas biržās un ievērojot, ka Baltijas biržas ir
pēc iespējas harmonizējušas garantiju fondu noteikumus un prasības, Baltijas
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biržas ir noslēgušas vienošanos par sadarbību garantiju fondu pārvaldīšanā
(turpmāk - Sadarbības līgums), pamatojoties uz kuru Baltijas biržas veic garantiju
fondos veikto iemaksu kopēju uzskaiti. Saskaņā ar Sadarbības līgumu Birža, tiem
Biedriem, kuriem tā ir Izcelsmes valsts birža, nodrošina sekojošo:
1.6.1. informē Biedru par nepieciešamo iemaksu apmēru, kas jāiemaksā citas Baltijas
biržas garantiju fondā;
1.6.2. nodrošina Biedra veiktās iemaksas pārskaitīšanu uz citas Baltijas biržas
garantiju fondu, ja Biedrs ir pārskaitījis atbilstošu iemaksu Biržai;
1.6.3. informē Biedru par citu Baltijas biržu garantiju fondos esošo līdzekļu atmaksu
un nodrošina šo līdzekļu izmaksu Biedram;
1.6.4. sadarbībā ar citām Baltijas biržām organizē periodisko iemaksu aprēķināšanu,
ņemot vērā Biedra tirdzniecības aktivitāti Baltijas biržās un informē Biedru par
aprēķināto periodiskās iemaksas apmēru. Ja nepieciešams, Birža veic
pārskaitījumu no Garantiju fonda uz citas Baltijas biržas garantiju fondu;
1.6.5. ja nepieciešams, veic iemaksu konvertāciju uz valūtu, kādā attiecīgās Baltijas
biržas garantiju fonda līdzekļi tiek uzskaitīti, par konvertācijas kursu pieņemot
attiecīgās Baltijas valsts oficiāli noteikto valūtas kursu;
1.6.6. koordinē informācijas sniegšanu Biedram par Baltijas biržu garantiju fondu
noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī sniedz citu ar garantiju fondu saistīto
informāciju.
1.7. Garantiju fondam nav juridiskas personas statusa. Garantiju fondā veiktās
iemaksas tur šķirti no Baltijas biržas finanšu līdzekļiem un tās var izmantot tikai,
lai nodrošinātu darījumu norēķinu izpildi. Garantiju fonda naudas līdzekļus un
par tiem iegādātos vērtspapīrus tur šķirti, naudas un vērtspapīru kontos, kas
atvērti iestādēs, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības turēt Garantiju fonda
līdzekļus. Ja likumos nav noteiktas iestādes, kurām ir tiesības turēt Garantiju
fonda līdzekļus, to nosaka Biržas valde.
1.8. Biedram ir pienākums veikt iemaksas Garantiju fondā Noteikumos paredzētajā
apmērā un kārībā, iemaksu pārskaitot uz Biržas norādīto norēķinu kontu.
1.9. Ienākumi no Garantiju fonda līdzekļu glabāšanas vai izmantošanas, kā arī
samaksātie procenti tiek uzkrāti Garantiju fondā un tiek izlietoti, lai segtu
izmaksas, kas saistītas ar Garantiju fonda pārvaldīšanu.
2. Garantiju fonda izveide un iemaksas
2.1. Garantiju fondu veido Biedru veiktās iemaksas un citi līdzekļi, kas ieskaitīti
Garantiju fondā Noteikumos noteiktajā kārtībā. Garantiju fondu veido šādas
Biedra iemaksas:
2.1.1. sākotnējā iemaksa: Biedra sākotnējā iemaksa ir jāieskata Garantiju fondā pirmo
reizi iegūstot Biedra statusu kādā no Baltijas biržām.
Sākotnējā iemaksa, kas jāveic Biedram, ir EUR 5000 (minimālais iemaksas
apmērs, kas jānodrošina visu laiku). Pēc Biedra statusa iegūšanas iemaksa tiek
sadalīta proporcionāli Baltijas biržu skaitam, kurās Biedra statuss tiek iegūts; ja
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Biedrs vēlas iegūt Biedra statusu tikai vienā Biržā, sākotnējās iemaksas summa ir
EUR 5000; ja Biedrs ir vai vēlas iegūt Biedra statusu divās Baltijas biržās,
sākotnējās iemaksas summa tiek dalīta divās daļās-katrai Baltijas biržai ieskaita
EUR 2500; ja Biedrs ir vai vēlas iegūt Biedra statusu visās trīs Baltijas biržās,
sākotnējā iemaksas summa tiek dalīta trīs daļās- EUR 1668 ieskaita Izcelsmes
valsts biržai un EUR 1666 pārējām divām Baltijas biržām.
Biedrs, kurš ir ieguvis vai piesakās Biedra statusa iegūšanai vairāk kā vienā
Baltijas biržā, Baltijas biržu garantiju fondos ieskaitāmās izmaksas iemaksā
Izcelsmes valsts biržai, kura atbilstoši Noteikumiem un Sadarbības līgumam
nodrošina atbilstošajai Baltijas biržai pienākošās iemaksas pārskaitīšanu.
2.1.2. Periodiskās iemaksas: iemaksas apmērs tiek noteikts saskaņā ar Biržas
apstiprinātajās Aprēķina vadlīnijās noteikto metodoloģiju, ņemot vērā Biedra
tirdzniecības aktivitāti iepriekšējā pusgadā (pusgada iemaksa);
2.1.3. Ārkārtas iemaksas: iemaksas apjomu un iemaksas kārtību nosaka ar atsevišķu
Biržas valdes lēmumu, ņemot vērā tirdzniecības aktivitātes palielināšanos vai
citus apstākļus, kas liecina par nepieciešamību palielināt vai atjaunot Garantiju
fonda apjomu;
2.1.4. Citas iemaksas, kas tiek veiktas saskaņā ar Noteikumiem.
2.2. Visas iemaksas, izņemot sākotnējo iemaksu, ko Biedrs veic Garantiju fondā,
jāiemaksā ne vēlāk kā triju (3) darba dienu laikā pēc Izcelsmes valsts biržas
maksājuma paziņojuma saņemšanas, ja vien paziņojumā nav norādīts cits
termiņš.
2.3. Sabiedrība, kura piesakās Biržas Biedra statusa iegūšanai, sākotnējo iemaksu
Garantiju fondā iemaksā ne vēlāk kā dienā, kad Birža pieņem lēmumu par Biedra
statusa piešķiršanu. Ja Biedrs nav samaksājis sākotnējo iemaksu Garantiju fondā,
Birža neatļauj Biedram veikt darījumus Biržas Tirdzniecības sistēmā.
2.4. Ja vienas Baltijas biržas Biedrs iegūst Biedra statusu arī citā Baltijas biržā,
Garantiju fondā veikto iemaksu apjoms tiek sadalīts proporcionāli Baltijas biržu
skaitam, kurās Biedra statuss tiek iegūts un nepieciešamā summa attiecīgajam
Baltijas biržas garantiju fondam tiek pārskaitīta saskaņā ar Sadarbības līgumā
noteikto kārtību.
2.5. Ja Biedrs ir ieguvis Biedra statusu vairāk nekā vienā Baltijas biržā (ieskaitot
Izcelsmes valsts biržu), ir uzskatāms, ka Biedra iemaksas Garantiju fondā ir
veiktas dienā, kad iemaksas ir veiktas Izcelsmes valsts biržas Garantiju fondā.
2.6. Iemaksu apmēra noteikšanas principus un iemaksas veikšanas termiņus nosaka
Biržas valde, ņemot vērā normatīvo aktu prasības attiecībā uz Garantiju fonda
apmēru (ja tāds ir noteikts normatīvajos aktos), tirdzniecības aktivitāti, darījumu
apjomu un skaitu tirgū, ja iespējams, Biedru maksātspējas novērtējumu, kā arī
citus uz vispārējo tirgus situāciju attiecināmus apstākļus un riskus.
2.7. Noteikumos noteiktos gadījumos Biržai, ja nepieciešams, ir tiesības pieprasīt, lai
Biedrs Garantiju fondā veic papildu iemaksas, tādos termiņos, apmērā un kārtībā,
kā noteikusi Biržas valde.
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2.8. Ja Biedrs neiemaksā ārkārtas iemaksu (Noteikumu 2.1.3.punkts) Garantiju fondā,
ja šādu iemaksu nepieciešamību ir noteikusi Birža, vai, ja Biedrs nav savlaicīgi
iemaksājis Biržas aprēķināto periodisko iemaksu (Noteikumu 2.1.2. punkts),
Biržas valdei ir tiesības veikt šādas darbības:
2.8.1. pieprasīt Biedram nekavējoties veikt periodisko vai ārkārtas iemaksu Garantiju
fondā;
2.8.2. pilnīgi vai daļēji apturēt Biedra tirdzniecību līdz brīdim, kad Biedrs ir veicis
Baltijas biržas noteikto periodisko vai ārkārtas iemaksu Garantiju fondā;
2.8.3. piemērot citus pasākumus (piemēram, pieprasīt papildu finanšu līdzekļu
noguldīšanu kredītiestādē vai citas ķīlas nodrošināšanu).
2.9. Ja Biedrs nespēj veikt savlaicīgu iemaksas pārvedumu, tam ir jāiemaksā
Garantiju fondā soda nauda par katru kavējuma dienu atbilstoši Biržas
pakalpojumu cenrādī noteiktajam. Soda naudas samaksa neatbrīvo Biedru no
pienākuma veikt iemaksas, kas norādītas Noteikumos. Samaksāto soda naudu
izmanto saskaņā ar Noteikumu 1.9. punktu.
3. Iemaksu aprēķināšana
3.1. Birža vismaz divas reizes gadā veic Biedra veikto iemaksu pārrēķinu un nosaka
iemaksas apmēru, kuram jābūt iemaksātam Garantiju fondā. Aprēķins tiek veikts
kārtējā kalendārā pusgada beigās. Ievērojot aprēķina rezultātus, Birža tiem
Biedriem, kuriem tā ir Izcelsmes valsts birža:
3.1.1. paziņo Biedram, ka periodiskā iemaksa nav jāveic – ja starpība starp
pārrēķinātās iemaksas apmēru un Garantiju fondā esošo Biedra iemaksu apmēru
ir mazāka nekā EUR 250 vai mazāka nekā 5% no Garantiju fondā esošo Biedra
iemaksu apmēra;
3.1.2 paziņo Biedram par nepieciešamību veikt periodisko iemaksu – ja starpība starp
pārrēķinātās iemaksas apmēru un Garantiju fondā esošo Biedra iemaksu apmēru
ir vienāda vai lielāka par 250 EUR vai 5% no Garantiju fondā esošo Biedra
iemaksu apmēra;
3.1.3. paziņo Biedram par tiesībām pieprasīt izmaksu no Garantiju fonda- ja
pārrēķinātās iemaksas apmērs, ir par vairāk nekā EUR 250 vai 5% no Garantiju
fondā esošo Biedra iemaksu apmēra mazāks nekā Garantiju fondā esošais Biedra
iemaksu apmērs.
3.2. Biržai, ja tas nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā pārrēķināt periodiskās
iemaksas apmēru. Šāda nepieciešamība var būt pamatota ar izmaiņām Biržas vai
citas Baltijas biržas tirgus situācijā, Biedra statusa iegūšanu vai zaudēšanu kādā
no Baltijas biržām, citas Baltijas biržas motivētu pieprasījumu vai citiem
pamatotiem apstākļiem.
3.3. Biedrs ne vēlāk kā divdesmit (20) dienas pēc šo Noteikumu 3.1.3. punktā minētā
paziņojuma saņemšanas, informē Izcelsmes valsts biržu, vai Biedrs vēlas saņemt
pārmaksāto iemaksu. Izcelsmes valsts birža pārskaita pārmaksāto iemaksu
Biedram desmit (10) darba dienu laikā no Biedra paziņojuma saņemšanas. Ja
Biedrs šajā punktā noteiktajā kārtībā nav informējis par pārmaksātās iemaksas
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saņemšanu, Biedram ir tiesības prasīt finanšu līdzekļu izmaksu no Garantiju
fonda vienīgi pēc sekojošās periodiskās iemaksas pārrēķina. Līdz brīdim, kad
Birža šajā punktā noteiktajā kārtībā izmaksā Biedram iemaksas starpību, šī
iemaksas starpība tiek uzskaitīta kā Biedra iemaksa Garantiju fondā un ir
izmantojama šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4. Garantiju fonda līdzekļu izmantošana
4.1. Biržai ir tiesības izmantot Garantiju fonda līdzekļus, lai nodrošinātu norēķinus
par darījumiem, par kuriem norēķinus nav iespējams veikt Biedra maksātspējas
problēmu gadījumā vai ja norēķinu veikšanas kavējums var radīt draudus
nepārtrauktai un drošai Biržas regulētā tirgus darbībai.
Šo Noteikumu izpratnē par maksātspējas problēmām uzskatāma maksātnespējas
procesa uzsākšana, ar kompetentas iestādes lēmumu noteikti ierobežojumi brīvi
rīkoties ar naudas vai finanšu instrumentu kontiem, vai citu apstākļu iestāšanās,
kuru dēļ nav iespējams veikt norēķinus.
4.2. Garantiju fonda līdzekļi tiek izmantoti, lai nodrošinātu norēķinus par Biržā
noslēgtajiem (automātiski savietotajiem) darījumiem, tādā apmērā, kādā
Garantiju fondā esošie līdzekļi to pieļauj.
4.3. Garantiju fonda līdzekļi netiek izmantoti:
4.3.1. lai nodrošinātu norēķinus par darījumiem, kas noslēgti ārpus Uzdevumu
grāmatas un kuri tiek reģistrēti Biržā saskaņā ar Biedru noteikumiem (Tiešie
darījumi);
4.3.2. lai nodrošinātu norēķinus par Biržā noslēgtajiem (automātiski savietotajiem)
darījumiem, kur pircējs un pārdevējs ir viens un tas pats Biržas biedrs (t.i.
pirkšanas un pārdošanas uzdevumus ir ievadījis viens un tas pats Biedrs);
4.3.3. lai nodrošinātu norēķinus par darījumiem, kuri Tirdzniecības sistēmā tiek veikti
finanšu instrumentu sākotnējās izvietošanas laikā vai atpirkšanas piedāvājuma
norises laikā.
4.4. Birža izmanto Garantiju fonda līdzekļus norēķinu nodrošināšanai par darījumiem,
kuriem Biedrs savlaicīgi nav nodrošinājis norēķinus (turpmāk atliktais darījums),
Noteikumos noteiktajā kārtībā. Birža pieņem lēmumu par Garantiju fonda
līdzekļu izmantošanu atliktā darījuma izpildei, cik ātri iespējams, bet ne vēlāk kā
divu (2) nedēļu laikā no atliktajam darījumam sākotnēji noteiktā norēķinu
datuma.
4.5. Ja Birža ir pieņēmusi lēmumu norēķinu nodrošināšanai izmantot Garantiju fonda
līdzekļus, šie līdzekļi tiek izmantoti šādā secībā:
4.5.1. pirmajā kārtā - tiek izmantoti Biedra, kurš nav nodrošinājis norēķinus, Garantiju
fondā iemaksātie naudas līdzekļi;
4.5.2. otrajā kārtā - tiek izmantoti citu Biedru Garantiju fondā iemaksātie naudas
līdzekļi proporcionāli katra Biedra iemaksu daļai;
4.5.3.trešajā kārtā - Biržai ir tiesības izmantot arī citus Garantiju fondā uzkrātos
finanšu līdzekļus.
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4.5.4. Ja Garantiju fonda līdzekļi tiek izmantoti tāda Biedra norēķinu nodrošināšanai,
kas atbilst Noteikumu 1.6. punkta nosacījumiem, Birža papildus Noteikumu
4.5.1. punktā minētajām iemaksām, pirmajā kārtā var izmantot arī citu Baltijas
biržu garantiju fondos veiktās Biedra iemaksas, pie nosacījuma, ka attiecīgā
Baltijas birža ir piekritusi šādai līdzekļu izmantošanai, pēc tam, kad ir
pārliecinājusies, ka Biedra iemaksas attiecīgās Baltijas biržas garantiju fondā
nebūs nepieciešamas, lai nodrošinātu norēķinus par šajā biržā atliktajiem
darījumiem.
4.6. Vērtspapīrus, kuri ir iegādāti izmantojot Garantiju fonda naudas līdzekļus, lai
nodrošinātu norēķinu izpildi, Biržas lēmumā noteiktajā kārtībā ir pēc iespējas
ātrāk pārdodami. Naudas līdzekļi par pārdotajiem vērtspapīriem tiek ieskaitīti
Garantiju fondā.
4.7. Lēmumu par Garantiju fonda līdzekļu izmantošanu pieņem Biržas valde.
4.8. Biržai pēc citas Baltijas biržas lūguma ir tiesības atļaut izmantot Biedra, kurš ir
ieguvis Biedra statusu vairākās Baltijas biržās, iemaksas Garantiju fondā, lai
nodrošinātu norēķinus par attiecīgajā Baltijas biržā noslēgtajiem darījumiem.
Birža iepriekš minēto atļauju sniedz pie nosacījuma, ja Biedra iemaksas Garantiju
fondā nav nepieciešamas Biržas Tirdzniecības sistēmā noslēgto darījumu
norēķinu nodrošināšanai un ja tas nerada draudus nepārtrauktai un drošai Biržas
regulētā tirgus darbībai. Šajā punktā minētajā gadījumā citai Baltijas biržai
pārskaitītās iemaksas ir atmaksājamas Garantiju fondā cik ātri vien iespējams.
5. Garantiju fonda atjaunošana
5.1. Biedram, kura veikto darījumu norēķinu izpildei ir izmantoti Garantiju fonda
līdzekļi, ir jāiemaksā Garantiju fondā tā summa, kura ir izmantota no Garantiju
fonda, kā arī jāsedz visas izmaksas, kas ir radušās saistībā ar Garantiju fonda
izmantošanu. Biedrs šajā punktā minēto maksājumu veic Biržas noteiktajā
apjomā, kārtībā un termiņā.
5.2. Šo Noteikumu 5.1. punktā noteiktajā kārtībā iemaksātā naudas summa tiek
ieskaitīta Garantiju fondā un uzskaitīta atsevišķi katram Biedram atbilstoši tam
līdzekļu apjomam, kas tika izmantots no Garantiju fonda. Sākotnēji tiek
atlīdzināti citu Biedru izmantotie naudas līdzekļi.
5.3. Ja Biedrs, kura atlikto darījumu norēķinu nodrošināšanai ir izmantoti Garantiju
fonda līdzekļi, Biržas noteiktajā apmērā un termiņā neiemaksā Garantiju fondā
nepieciešamos naudas līdzekļus un neatlīdzina izmaksas, kas radušās saistībā ar
Garantiju fonda līdzekļu izmantošanu, Biržai ir tiesības pieprasīt papildu
nodrošinājumu (piemēram, kredītiestādes garantiju vai vērtspapīru ķīlu), kā arī ir
tiesības atbilstoši Biržas noteiktajai likmei par kavēto maksājumu aprēķināt un
pieprasīt Biedram samaksāt soda naudu par katru kavēto maksājuma dienu.
5.4. Ja Biržā noslēgto darījumu norēķinu nodrošināšanai pilnībā vai daļēji tiek
izmantoti visu Biedru Garantiju fondā esošie līdzekļi, un Biedrs, kura vainas dēļ
Garantiju fonda līdzekļi tika izmantoti, nav veicis nepieciešamās iemaksas
Garantiju fondā, Biedriem ir pienākums atjaunot iemaksas apmēru Garantiju
fondā. Ārkārtas iemaksas apmērs gada laikā nedrīkst pārsniegt Biedra kopējo
iemaksu Garantiju fondā divkāršu apmēru, ņemot vērā Biedra kopējās iemaksas
apmēru pēc pēdējā aprēķina veikšanas (maksimālā papildu iemaksa). Šajā punktā
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minētais ierobežojošais nosacījums netiek piemērots tam Biedram, kura vainas
dēļ Garantiju fonda līdzekļi tika izmantoti.
5.5. Ja pilnībā vai daļēji tiek izmantoti visu Biedru Garantiju fondā iemaksātie
līdzekļi, lai nodrošinātu atliktā darījuma norēķinus, Birža nosūta Biedriem
informāciju par Garantiju fonda līdzekļu izmantošanu un Garantiju fonda
papildināšanas kārtību.
5.6. Ja Garantiju fondam normatīvajos aktos tiek noteikts minimālais apmērs un
Garantiju fonda apmērs kļūst mazāks nekā minimālais noteiktais apmērs, Birža
nodrošina Garantiju fonda minimālo noteiktā apmēra atjaunošanu trīs (3 ) mēnešu
laikā, pieprasot Biedriem veikt papildu iemaksas Garantiju fondā. Šādu papildu
iemaksu apmērs nedrīkst pārsniegt Noteikumu 5.4. punktā noteiktās maksimālās
papildu iemaksas apmēru.
6. Izmaksas no Garantiju fonda
6.1. Ja Biedrs atsakās no Biržas biedra statusa vai tam tiek anulēts Biržas biedra
statuss, Biedram ir tiesības pieprasīt izmaksāt Biedra Garantiju fondā uzskaitītās
iemaksas. Ja Biedra iemaksas Garantiju fondā ar Biržas lēmumu ir tikušas
izmantotas, lai izpildītu Biedra parādsaistības pret Biržu, pret citu Biedru vai
ieguldītāju, Biržas valde, nosakot Biedram no Garantiju fonda izmaksājamās
summas apmēru, ņem vērā no Garantiju fonda iepriekš minētos veiktos
maksājumus. Biedra iemaksas Garantiju fondā tiek atmaksātas pēc Biedra
pieprasījuma, pēc tam, kad ir izpildīti visi Biedra Biržā noslēgtie vai reģistrētie
darījumi un saistības pret Garantiju fondu.
6.2. Lēmumu par Biedram izmaksājamās summas apmēru no Garantiju fonda Birža
pieņem trīs (3) mēnešu laikā, no Noteikumu 6.1. punktā minētā nosacījuma
(Biržas biedra statusa zaudēšana) iestāšanās. Birža izmaksā Biedram no Garantiju
fonda pienākušos naudas līdzekļus desmit (10) darba dienu laikā no šajā punktā
minētā Biržas lēmuma pieņemšanas.
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